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RESANS FORMLER 
ur Hemligheter på vägen

Ett sorl av röster efter plöjaren.
Han ser sig inte om. Dom tomma fälten.
Ett sorl av röster efter plöjaren.
En efter en gör skuggorna sig loss
och störtar in i sommarhimlens avgrund.

Det kommer oxar under himlen.
Ingenting stolt hos dem. Och dammet tätt
som ylle. Insekternas pennor raspar.

Ett vimlande av hästar, magra som
på grå allegorier över pesten.
Ingenting milt hos dem. Och solen yr.

Stalldoftande byn med smala hundar.
Partiets funktionär på marknadstorget
i stalldoftande byn med vita hus.

Hans himmel förföljer honom: det är högt 
och trångt som inuti en minaret.
Vingsläpande byn på bergets sluttning.

Ett gammalt hus har skjutit sig för pannan.
Två pojkar sparkar boll i skymningen.
En svärm av snabba ekon. – Plötsligt stjärnklart.

På väg i det långa mörkret. Envist skimrar
Mitt armbandsur med tidens fångna insekt.

Den fullsatta kupén är tät av stillhet.
I mörkret strömmar ängarna förbi.

Men skrivaren är halvvägs i sin bild
och färdas där på en gång mullvad och örn.1

1. Tranströmer, T. (2011). Dikter och Prosa 1954-2004, Pössneck: Albert Bonniers Förlag.



VISION

Utgångspunkten och inspirationen för detta projekt är baserat på 
en resa jag gjorde i somras till Guatemala, Honduras och slutligen 
New York. Jag vill lägga fokus på berättelsen om mina upplevelser 
i illustration och mönster. Min vision med projektet har varit att 
försöka översätta illustrationerna till andra tekniker än jag vanligtvis 
använder och följa processen. De tekniker jag slutligen valde var vävd 
och tuftad matta samt skulptur gjuten i brons. 

BAKGRUND

Under sju veckors tid reste jag denna sommar runt i Guatemala, 
Honduras och slutligen New York. Platser som var mycket kontrast-
rika, men som jag samtidigt hittade likheter mellan. Min tolkning 
och inspiration i illustrerandet är så klart mycket personlig och jag ser 
det som en omöjlighet att redovisa varje liten detalj, då det i många 
fall mer handlar om en känsla av en plats jag befunnit mig på. Jag 
kommer här istället att förklara vissa delar som har haft stor betydelse 
för illustrationernas slutliga form. Dessa är mer som ett i hopplock 
av former och symboler från resan, som tillsammans ter sig som en 
abstrakt helhet.

Under hela resan så samlade jag växter, blad och blommor (former) 
som jag pressade, fotograferade av, samt scannade in. Det blev 
sammanlagt över 500 inscanningar från de olika platserna som står 
till bas för själva illustrerandeprocessen. Detta är en teknik som jag 
använt mig mycket av i tidigare arbeten som jag gjort och som jag 
brukar beskriva som mitt » digitala herbarium «.

GUATEMALA

Första anhalten efter att ha landat i Guatemala City var Antigua, som 
gav starka intryck. Staden som en gång var spanjorernas huvudstad i 
Centralamerika ligger som insprängd mellan tre vulkaner. Gatorna är 
långa och raka, uppbyggda som ett rutnät, likt Manhattans. Husen är 
fint uppradade och målade i olika starka färger. I Guatemala finns det 
inte mindre än 33 vulkaner runt om i höglandet. Vid Antigua ligger 
tre av dem, Agua, Furego och Acatenago. I närheten av Antigua 
gjorde jag en vandring på den aktiva vulkanen Pacaya. Det ligger 
en mystik över vulkaner, det är svårt att greppa vilka enorma krafter 
som uppstår vid ett utbrott. Landskapet skiljer sig från allt annat, 
det är torrt och varmt och inte mycket vegetation. Lavastenen är 
rostbrun till röd och ger ett torrt krasande ljud när man går på den. 
Spektakulära vyer som jag skulle vilja beskriva som ett månlandskap 
och som blir en märklig kontrast till närliggande slätter och skogar. 



Tikal är ett av de största utgrävda kulturella och befolkningsmässiga 
centrumen för mayacivilisationen i Guatemala. En stor nationalpark 
med djungel och enorma pyramider om vartannat. Den högsta pyra-
miden är över 60 meter hög och det är fascinerande och imponerande 
att tänka att de byggdes redan på 600-talet.

Under resans gång har jag inspirerats mycket av Guatemalas natur 
med sina vulkanlandskap och otroliga grönska. För att nämna några 
specifika växter och träd som jag funnit stor inspiration av; Ceibaträdet 
som jag såg i nationalparken Tikal, som var helt enormt, med en vid 
krona med långa, taggiga grenar. Jag kommer också att tänka på Flame 
Tree, eller som det kallas Flamboyant, som har vulgärt många stora 
röda blommor med vita eller gula fläckar på som jag sett på flertalet 
torg under resan.

Jag har genom resan också inspirerats mycket av Mayaindianernas 
vävda textilier, dess mönster och färger. Särskilt imponerad är jag över 
kvinnornas dräkter. De bär ofta en huipil, som enkelt beskrivet är ett 
fyrkantigt tyg med ett hål för huvudet, ofta färgglatt mönstrade och 
noga dekorerade med broderi. Till det har de en enkel ganska lång 
kjol med brett midjeband till, även dessa färgglatt mönstrade och 
djärvt kombinerade. Det var inspirerande och underhållande att se 
mönsterprakten, hur i synnerhet kvinnorna personligt blandar olika 
mönster och färger. Jag har sett flertalet kvinnor sitta och väva på 
deras enkelt utformade ryggbandsvävar och skapa de mest fantastiska 
handgjorda textilier, med sina starka och abstrakta mönster.

Jag såg även flertalet svarta flaggor, som bundits ihop på mitten, på 
husfasader och fick berättat att det symboliserade att någon avlidit 
och att svart färg symboliserar döden för att det trädslag som man 
använder till vapen är svart. Som kontrast sätts vita flaggor upp om 
någon fötts.

Mayavävning är uppbyggd kring symbolism. Många begrepp 
illustreras genom metaforer i vävningen. Anledningen att så många 
symboler är abstrakta bygger såklart på den enkla vävtekniken som 
kräver enkla och tydliga mönster. 

Mönster som är vanligt förekommande, som bygger mer på vävtek-
niken, är bland annat Pepita som är snett liggande fält som förskjuts 
ett halvt fält i nedåtgående riktning. Ett annat mönster är Marimba 
som är uppbyggt av trekanter som ställs ovanpå varandra med ett 
stegs förskjutning. Namnet Marimba har fått sitt namn efter en 
stor flermannaxylofon som spelas flitigt på festliga tillställningar i 
Guatemala.2, 3 

2. Bjerregaard, L. (1979). Indianvävning från Guatemala, Köpenhamn: Høst & Søns Förlag.

3. Conte, C. (1984). Maya Culture & Costume, Colorado Springs: The Taylor Museum of the 
    Colorado Springs fine arts Center.



HONDURAS

Via Livingston i Guatemala tog jag mig sedan till Utila i Karibiska 
havet. En liten ö, med ungefär 3000 invånare och en huvudgata
med begränsat utbud. Jag hittade många kulturella likheter med 
Guatemalas färgfyllda mönsterprakt och vävteknik. Även växtligheten 
var i stort sett samma men mer begränsad och inte fullt så dramatisk 
som i Guatemala med tanke på öns begränsade yta.

Jag tillbringade mina dagar med dykning som är ett stort intresse. 
Jag var på Utila i en månad och gjorde sammanlagt över 30 dyk 
och det var också möjligheten till dykning som lockade mig till ön. 
Bland annat gjorde jag dyk ner till 30 meters djup, vilket jag aldrig 
gjort förut. Färger ter sig annorlunda så djupt ner och kan likas vid 
hur färgerna blir om natten. Gul och röd bleknar snabbt och den blå 
dröjer sig kvar. Jag gjorde även ett nattdyk, med en ficklampa som 
enda ljuskälla, där man på grund av ljusbrist tvingas fokusera på små 
detaljer som lyses upp av ficklampans sken. 

Det var väldigt fascinerande att se bland annat havssköldpaddor, 
drakfiskar, havsaborrar och örnrockor, som är så oerhört graciösa där 
de flyger fram. Men det som inspirerade mig mest var oftast saker 
i mindre skala som bland annat julgranskalkrörmasken, som ser ut 
som en liten julgran i olika färger, samt alla detaljer och organiska 
former bland korallerna. Bland annat såg jag sjöpennor, koraller som 
ser ut som en gles fjäder, hornkoraller med utseende av en buske med 
kala rotliknande organiska grenar, hjärnkorall och älghornskorall som 
formmässigt ser ut som det låter.

På flertalet platser kunde man se att korallerna påverkats hårt att 
temperaturförändringar och miljöutsläpp, ett stort hot världen över 
som gör att korallerna dör. Detta kallas korallblekning och innebär att 
korallerna tappar sin färgprakt och blir helt vita. 

NEW YORK

Efter Utila så åkte jag slutligen till New York, vilket var en lite chock. 
Från Utilas lunk och begränsade utbud, som ibland var på gränsen till 
tristess, till en storstad med miljoner människor och ett utbud som 
aldrig tar slut. Från vild växtlighet och små landsvägar till ett virrvarr 
av boulevarder och trafikljus.   

Jag kan ibland känna att just Manhattan är lite uttjatat och lite väl 
typisk inspiration hos formgivare och jag hade så klart fördomar 
om hur det skulle se ut redan innan. Jag antar att jag besökte platser 
som den typiska turisten, Long Island, Ground zero, Central park, 
Guggenheimmuseet och mycket annat. Jag uppskattade Central parks 



öppna ytor och begränsade lummighet som blev till en stor kontrast 
till allt annat. 

Jag besökte även the Highline, en park byggd på en gammal järnvägs-
bro i centrala New York, som jag fann stor inspiration i. Den är 1,6 
kilometer lång och ligger på den västra sidan av Manhattan. Det var 
fascinerande att befinna sig i parken då man blev lite avskärmad från 
all trafik, det man såg av staden var hustaken som stack upp, som bil-
dade en fin vy och vacker kontrast till den ganska vilda grönskan på 
the Highline. 

ARBETSPROCESS MATTOR
– Idé: 

Då vävning och den textila kulturen i Guatemala och Honduras var 
en stor inspiration fördes tankarna till att översätta mina illustrationer 
till vävda mattor. Någon som kändes omöjligt till en början men därför 
också motiverande. Jag tog tidigt kontakt med mattproducenter och 
det blev en kedjereaktion där mitt besök på Märta Måås i Båstad ledde 
till mötet med Kasthalls designchef i Stockholm som slutligtvis ledde 
fram till Kateha i Värnamo. Jag har haft nära kontakt med Barbara 
Hosak, Katehas ägare, under hela projektet. Hon har berättat om olika 
tekniker, hur färgsättning går till och produktionen som till största del 
genomförs i norra Indien. Jag fick lära mig att man väver med flera 
trådar i skytteln åt gången, detta för att få ett »  djup  «  i mattan. För att 
få till dessa meleringar använder man olika färger på trådarna. Det 
bestämdes också att mina mattor skulle bli 170  x  240   cm, då det är ett 
standardmått som bygger på vävstolarnas mått. 

– Skisser:

Min intention var att mattorna skulle vara en spännande teknik att 
presentera mina illustrationer på och det kändes också tillfredställande 
då det är en bruksvara som är till för att användas. Mattillverkningen 
krävde ett nytt tankesätt och nytt utförande. Jag ville att det skulle 
vara en illustration som inte har ett upp eller ner, rätt eller fel sida, som 
kunde ses från alla håll och ändå kännas rätt. Vanligtvis är jag van vid 
att illustrera mot papprets vita yta och ha den som bakgrund, något 
som inte fungerade i tillämpningen på mattorna. 

Jag började illustrerandet med att leta former i mitt » digitala herbar-
ium «  från resan, efter former som passade min sinnebild av de olika 
platserna. Jag skapade en palett med de olika formarna och började 
laborera fritt och söka efter det rätta uttrycket i bilden. Jag tvingades 
börja om från början och tänka nytt flertalet gånger, då jag inte 
lyckades skapa en illustration utan riktning. 





Jag hade ingen klar bild av hur många illustrationer eller hur många 
mattor jag skulle göra från början, men under illustrerandets gång och 
efter att ha samtalat med Barbara Hosak och visat henne skisserna, så 
kom jag fram till jag skulle göra tre stycken mattor, en för varje land 
och plats. Vilken teknik jag skulle använda mig av var inte helt klart. 
Den vävda mattan kräver ett striktare och rakare mönster och det 
är svårt att göra linjer som är tunnare än 15mm, medan den tuftade 
går att göra mer organisk och att linjebredden kan vara betydligt 
tunnare. Efter att ha studerat mattproverna på Kateha i Värnamo stod 
det klart att en vävd och två tuftade skulle passa för mina mönster. 
Efter handledning med Hans Cogne, så kom jag också till insikt att 
mattorna skulle passa ihop, alltså som en kollektion.

– Vävd matta:

Jag valde att göra Guatemalamattan som vävd, då den hade »  enklast « 
mönster, d.v.s. raka linjer och inte så organiskt som de andra, men 
också för att jag förknippade Guatemala så hårt med vävning. Det 
taktila i en vävd bomullsmatta förde mina tankar till den torra lava-
stenen på vulkanen Pacaya.  

– Färgsättning och kvalité:

För att färgsätta så utgick jag från numrerade färgprover och num-
rerade de olika fälten på min skiss. Jag insåg snabbt hur svårt det var 
att sitta i ett mörkt kontor vintertid i Värnamo, där ljuset vandrar och 
färgerna förändras under tiden. Jag kände mig därför tvungen att åka 
dit flera gånger och upprepa samma procedur.

Den vanligaste av Katehas mattkvalitéer är normalt sett vävd med sju 
trådar åt gången i skytteln, medan min matta vävs med fyra trådar 
vilken ger en tunnare kvalité, men tillåter mer avancerade mönster 
som då blir lättare att hantera.

Jag översatte färgerna till datorn och för att få fram meleringar så 
gjorde jag olika färgkombinationer med fyra sammanfogade linjer för 
att efterlikna vävtekniken, något som kändes ganska osäkert men som 
jag såg som en bra lösning för att få fram rätt färgkombinationer. 



Det som skickades iväg till Indien var min illustration med färgkoder, 
i A4-format, som vävarna sedan skissade upp i skala 1:1 för hand.

– Studiebesök:

Det har varit viktigt för mig genom hela projektet att försöka följa 
processen i den mån det var möjligt. Det kändes därför självklart att 
åka till det indiska företaget som producerat mattan. Det jag visste om 
företaget innan jag åkte var att det låg i en lite by som heter Badohi i 
närheten av den heliga staden Varanasi. Jag visste även att fabriken var 
Care and Fair-certifierad, vilket garanterar att mattorna är producerade 
utan illegalt barnarbete och att pengar återinvesteras i området genom 
ekonomiskt stöd till utbildning och sjukvård för mattdistriktens 
barn. Jag tillbringade två dagar på fabriken som visade sig vara ett 
enormt stort komplex, med mellan 800-1000 medarbetare. Jag blev väl 
emottagen och introducerades för personal i de olika delarna fabriken. 
Första anhalten var huvudbyggnaden med kontor, där de också gjorde 
olika sorters efterarbeten på mattorna. Andra anhalten var färgeriet 
där garn i mindre volymer färgades, däribland mitt. De hade även 
ett större färgeri där de större volymerna garn färgades, som låg en 
bit utanför Badohi. Jag fick se mina infärgade garner som hängde på 
torklinor utomhus, vilket var otroligt kul att få se. Dock var det svårt 
att säga något om färgerna i det skedet då färgerna ter sig så olika, 
från att ha suttit inomhus i ett mörkt och vintrigt Värnamo och valt 
färgerna till att se dem i ett varmt och ljust kvällssken i Indien, så såg 
nu färgerna otroligt mycket starkare och ljusare ut än jag tänkt. 

Jag fick även se olika vävtekniker, typer av vävar och tuftning. Vid mitt 
besök var min matta inte påbörjad än, men efter att ha diskuterat min 
matta med personalen så gjorde jag en ändring i bakgrundsfärgen. 
Istället för att ha olika nyanser i bottenfärgen så valde jag att ha en 
och samma för att undvika att få fula fogar i bakgrunden.
Sammanfattningsvis så tyckte jag att det var mycket spännande att se 
produktionen och träffa människorna bakom. Det var en öppen och 
hjärtlig stämning och jag fick gå runt fritt på området och prata med 
arbetarna. Den lilla rädsla jag hade innan om dåliga förhållanden på 
fabriken besannades inte vilket var väldigt lättande.  

– Tuftad matta:

Jag tänkte från början inte på att göra tuftade mattor, men efter 
hand kom jag fram till att det skulle passa illustrationerna New York 
och Honduras bättre därför de innehåller för tunna linjer och för 
organiska former för att väva. Efter att ha studerat mattprover på 
Kateha och efter rådfrågning hos Barbara Hosak valdes en teknik som 
kallas Spirit, en tät tuftning. I mitt fall skulle 12  mm långa trådarna 
användas, till skillnad från rya som är en glesare tuftning med längre 
trådar. Dessa mattor producerades i Baltikum där de tuftas med en 
handtuftpistol, hos ett företag som jag bara har haft kontakt med via 
Kateha och tyvärr inte vet så mycket om.



– Färgsättning och kvalité:

Färgsättningsprocessen var i princip den samma som till den vävda 
mattan, dock krävdes det att jag outlinade illustrationen och gjorde 
tomma fält med de olika färgkoderna i. Tekniken Spirit tuftas med tre 
till fyra trådar åt gången i varje punkt, vilket alltså tillåter meleringar. 
Den vävda mattans trådar är hårt sammanpressade och gör att man 
kan välja färger som ligger längre ifrån varandra i nyans för att skapa 
bra meleringar än den tuftade. Jag valde här att se den tuftade mattans 
uppstickande trådar som pixlar och översatte även dessa färger till 
datorn och laborerade efter den principen med nyanser och valörer som 
låg närmare varandra än hos den vävda mattan. 

Under hela processen med alla mattor har jag tvingats förenkla antalet 
färger och skala ner på detaljerna flertalet gånger för att överhuvudtaget 
möjliggöra översättningen till mattor. 

ARBETSPROCESS SKULPTUR
– Idé: 

I en tidigare kurs på konstfack, Make it bigger, gjorde jag skulptur 
av mina illustrationer med tekniken smide och papier-maché. Jag 
tyckte det var tillfredställande att jobba fysiskt och i större skala och 
spännande att se resultatet. Därav föll det sig också naturligt att i 
detta projekt översätta mina illustrationer till skulptur och utveckla 
min kunskap i området. Bronsgjutning är en teknik som jag inte hade 
någon erfarenhet av tidigare och som verkade svår att använda av 
många anledningar, men även väldigt lockande. Jag tog därför kontakt 
med Herman Bergmans konstgjuteri, som ligger vid Skogskyrkogården 
i Stockholm. Ett företag som grundades redan 1895 och är det största 
och äldsta konstgjuteriet i Skandinavien. Jag kände till Herman 
Bergman sedan innan, då de har gjutit flertalet välkända skulpturer i 
brons av i synnerhet svenska 1900-talsskonstnärer. 

– Skisser:

Jag började laborera med formerna från mina mattillustrationer och 
valde ut delar som tilltalade mig och som jag tyckte representerade 
illustrationerna. Jag arbetade först med att bygga upp nya former av de 
utvalda delarna i datorn, men ganska snart övergick jag till att arbeta 
mer fysiskt genom att klippa och klistra och bygga upp den nya formen. 
Det hela resulterade i vad som kan liknas vid ett stiliserat och grafiskt 
träd. Leif Schölin på Herman Bergman tyckte att det såg ut att vara en 
knepig form att gjuta, men inte omöjlig, efter att ha sett mina skisser. 
Vi kom tillsammans fram till en skulpturhöjd på 95 cm och att jag 
skulle tillverka modellerna i delar som efter gjutning skulle svetsas 
ihop till en enhet.



– Formframtagning:

Jag började med att dela upp skissen i tjugo delar som jag sedan 
printade i skala 1:1. Jag bestämde mig för att bygga mestadels av 
formerna i metall, något som kändes bra till en början då jag hade 
erfarenhet av att jobba med metall. Jag insåg att ganska snabbt att det 
var svårt att hitta det materialet jag behövde och tog därför kontakt 
med verksamma svetsare. Även här, via en kedjereaktion kom jag i 
kontakt med en äldre man som varit verksam länge och som hade 
mycket material i alla olika storlekar att tillgå. Han hjälpte mig med 
materialval och att bygga grunderna till mina modeller. Efter detta 
så arbetade jag mycket med plastik padding och sandpapper, ett 
nästan ändlöst filande och svetsande för att få formerna så exakta som 
möjligt. Några av formerna med fylligare volym försökte jag först 
skulptera upp med gips, men det var svårt att få till den finnishen jag 
ville ha, så jag provade istället med sculpy, en hård lera som är lättare 
att bearbeta. Jag byggde även upp vissa former helt i trä, vilket för-
enklade gjutningsprocessen eftersom det är en så kallad förlorad form. 
Istället för att först göra en vaxavgjutning så kan man istället gå direkt 
på slutformen och bränna bort träet. Efter att ha lämnat in formerna 
till Herman Bergman så fick jag omarbeta en hel del former, då de 
antingen var för tunna eller för invecklade för att gjuta av. Delar som 
var för tunna adderade jag smält vax med pensel på och andra fick jag 
översätta från metall till trä och vax. Konstuktionsmässigt blev det 
också några ändringar då några » grenar« var för tunna för att bära den 
adderade bronsens tyngd. Dessutom så valde vi att helt smida några 
delar, dels för att det var en för invecklad form att gjuta och dels för 
att smitt brons är mer hållbart än gjutet brons. De delar som inte blev 
till förlorade former gjordes en vaxavjutning på, som jag finputsade 
innan de götsattes.



När alla delar översatts till brons svetsades de samman till en del, och 
slipades därefter till och polerades. För att få en mer enhetlig färg, så 
lades en guldpatina på och därefter vaxades den för att få mer lyster.

EXAMINATION

Jag hade mycket material och bilder jag ville visa under presentationen, 
bilder från resan, processen och från studiebesöken. Jag bantade ner 
antalet bilder till 110 st, vilket kändes som för många bilder men jag 
tyckte att alla var relevanta för att kunna förklara projektet i sin helhet. 
Mattorna som levererades två dagar innan presentationen, visade jag i 
slutet av presentationen, dock var jag inte klar med skulpturen och visade 
därför några delar som var färdiggjutna. Kerstin Wickman, professor i 
designhistoria var opponent på mitt arbete. Det märktes tydligt att hon 
var en van föreläsare och mycket kunnig i sitt ämne. Det var intressant 
att höra henne dra referenser mellan mina arbeten och andras arbeten, 
bland annat Märta Måås, Stig Lindbergs och Barbro Nilssons.



UTSTÄLLNING

Jag hade tanken på utställningen med mig från början av projektet. 
Jag ville göra något som stod för sig självt och kommunicerade på ett 
direkt sätt med en kort beskrivande text till. 

Jag valde mellan att lägga mattorna på golvytan så att de verkligen 
blev presenterade som mattor, den bruksvara som de faktiskt är, eller 
att hänga mattorna. När vi fick platsen tilldelad av kuratorn blev det 
tydligt att det inte finns tillräckligt utrymme för glovplacering av alla 
mattorna. Därför valde jag att hänga de tuftade mattorna och att lägga 
den vävda på golvet, ovanpå ett lågt podium. Något jag tyckte blev 
lyckat då de två teknikerna skiljer sig så mycket i uttryck och att det 
skapade en rymd i presentationen, istället för att bli en upprepning.

Jag visste inte var jag skulle ställa skulpturen till en början, om den 
skulle stå i anknytning till mattorna eller om det ska få ett eget 
utrymme vid sidan. Av min erfarenhet från Make it bigger-kursen, blev 
det en krock mellan skulpturen och mina illustrationer och det kändes 
mer som två skilda verk än ett sammanhängande och så var även fallet 
här. Om jag hade tilldelats mer utrymme under utställningen hade 
jag valt att placera skulpturen mer avsides från mattorna. Men efter 
förutsättningarna så känner jag mig nöjd med hur utställningen blev, 
dock hade jag velat ha mer plats och pauser mellan mitt och mina 
klasskamraters olika projekt. Allra helst hade jag velat skapa en inredd 
miljö till mina mattor, något det varken fanns tid eller utrymme för 
under utställningen.



RESULTAT 

Jag har insett att det finns olika perspektiv att se på slutresultatet. 
Det spontana intrycket på det fysiska resultatet var att jag jämförande 
mina detaljerade skisser med slutresultatet. Det var svårt för mig att 
se mattorna och skulpturen genom en ny betraktares ögon och se 
resultatet skilt från mina initiala skisser. 

Det resultatet som jag sätter mest värde i är processen och vad jag 
lärt mig genom den. Det är en ovärderlig erfarenhet jag tar med mig 
in i nya projekt. Jag har under processen med mattorna känt att jag 
ibland svävat i limbo, att produktionen legat utanför min kontroll 
att påverka efter att jag lämnat in underlag, något som varit väldigt 
jobbigt och frustrerande stundtals. Jag hade önskat att jag hade kunnat 
vara närmare produktionen, haft mer än en chans på mig till att kunna 
korrigera fel och haft mer direkt kommunikation med producenterna. 
Något jag tror hade underlättat mycket och dessutom lättat på oron 
och stressen jag haft under projektets gång. Arbetet med skulpturen 
har känts tryggare då jag har kunnat vara på plats och vara en del av 
processen på nära håll, vilket jag lärt mig mycket på. 



Handvävd matta, "Guatemala"



Handtuftad matta, "Honduras"



Handtuftad matta, "New York"



Skulptur i brons, "Bronsträd"
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